BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL
UNGDOMSRÅDET
11.03.2020 kl. 16:30 - 19:00

Møteleder:

Parti

Martin Strømme

Følgende medlemmer møtte:
Even Hodne Valaker
Henrik Apeland Bergh
Lena Delacroix Ellingsen
Maria Aalerud Seim
Martin Strømme
Oscar Lone Olsen
Rohet Hossain
Tiril Andersen

Parti

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Emma Louise Demeer Strøm
Heba Babawat

Parti

Følgende varamedlemmer møtte:
Idunn Strømnes Vollsnes
Jakob Lie Tønnesen

Parti

Antall representanter: 10

13.03.2020
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

023/20

Godkjenning av protokoll

024/20

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

025/20

Bevillingspolitiske retningslinjer for perioden 20202024
Høring NOU 2019:26 Rusreform- fra straff til hjelpforslag til høringssvar
Planstrategi 2019-2023 med planprogram for
revidering av kommuneplanens samfunnsdel
Referatsaker

026/20
027/20
028/20

Eventuelt
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023/20 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 4. mars 2020 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig vedtatt

URÅD - 023/20 - 11.03.2020:
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 4. mars 2020 godkjennes slik den foreligger.

024/20 : Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens utkast til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 vedtas.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Jakob Lie Tønnesen, Ikke politiker
Det bør prioriteres tiltak mot ulovlige rusmidler.
Forslag fremmet av Jakob Lie Tønnesen, Ikke politiker
Det bør gis opplæring om rusmidler og konsekvensene av bruk langt tidligere enn i dag,
kanskje allerede fra siste i barnehagen eller tidlig på barneskolen.
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Tønnesens forslag ble enstemmig vedtatt

URÅD - 024/20 - 11.03.2020:
Innstilling:
Kommunedirektørens utkast til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 vedtas.
Det bør prioriteres tiltak mot ulovlige rusmidler.
Det bør gis opplæring om rusmidler og konsekvensene av bruk langt tidligere enn i dag,
kanskje allerede fra siste i barnehagen eller tidlig på barneskolen.
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025/20 : Bevillingspolitiske retningslinjer for perioden 2020-2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Salgs- og skjenkebevillinger frem til 30.9.2024 fornyes uten søknad.
2. Det gis ikke skjenkebevilling for enkelt anledning eller utvidelse av
skjenkeareal før kl. 16:00 på 17. mai.
3. Det gis ikke fast skjenkebevilling i detaljhandelen.
4. Alle bevillinger gis på vilkår av at stedet sender inn revisorbekreftelse sammen
med årlige tall på omsetning av alkohol.
5. Administrasjonen skjønnsberegner omsetningsgebyr, hvis steder med bevilling
ikke sender inn omsetningsoppgave.
6. Bruk av alkohollovens overgangsregler er betinget av at det foreligger avtale
om overdragelse av drift.
7. Gebyr for arrangementer på 0-50 personer nedjusteres til 25 % av ordinært
bevillingsgebyr.
8. Gebyr for arrangementer på 51-599 personer nedjusteres til 50 % av ordinært
bevillingsgebyr.
9. Bærum kommune oppretter 20 ambulerende bevillinger til bruk for
befolkningen.
10. Bevillingspolitiske retningslinjer oppdateres fortløpende slik at de samsvarer
med kommunens forskrift om salgs- og skjenketider.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommnedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 025/20 - 11.03.2020:
Innstillng:
1. Salgs- og skjenkebevillinger frem til 30.9.2024 fornyes uten søknad.
2. Det gis ikke skjenkebevilling for enkelt anledning eller utvidelse av
skjenkeareal før kl. 16:00 på 17. mai.
3. Det gis ikke fast skjenkebevilling i detaljhandelen.
4. Alle bevillinger gis på vilkår av at stedet sender inn revisorbekreftelse sammen
med årlige tall på omsetning av alkohol.
5. Administrasjonen skjønnsberegner omsetningsgebyr, hvis steder med bevilling
ikke sender inn omsetningsoppgave.
6. Bruk av alkohollovens overgangsregler er betinget av at det foreligger avtale
om overdragelse av drift.
7. Gebyr for arrangementer på 0-50 personer nedjusteres til 25 % av ordinært
bevillingsgebyr.
8. Gebyr for arrangementer på 51-599 personer nedjusteres til 50 % av ordinært
bevillingsgebyr.
9. Bærum kommune oppretter 20 ambulerende bevillinger til bruk for
befolkningen.
10. Bevillingspolitiske retningslinjer oppdateres fortløpende slik at de samsvarer
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med kommunens forskrift om salgs- og skjenketider.

026/20 : Høring NOU 2019:26 Rusreform- fra straff til hjelp- forslag til
høringssvar
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens forslag til høringssvar på NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til
hjelp, vedtas som Bærum kommunes høringssvar.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 026/20 - 11.03.2020:
Innstilling:
Kommunedirektørens forslag til høringssvar på NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til
hjelp, vedtas som Bærum kommunes høringssvar.

027/20 : Planstrategi 2019-2023 med planprogram for revidering av
kommuneplanens samfunnsdel
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 10-1, 4-1 og 11-3 legges Planstrategi 2019-2023
med planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel ut på offentlig
høring. Samtidig kunngjøres og varsles planoppstart for revisjon av kommuneplanens
samfunnsdel.
Høringsperioden er 26. februar-8. april.
Behandlingen i møtet:
Voteringe:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
URÅD - 027/20 - 11.03.2020:
Vedtak:
Saken tas til orientering.
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028/20 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Etablering av 0-hjemler i fastlegeordningen i Bærum kommune en løypemelding
Behandlingen i møtet:
Votering:
Refererte dokument ble enstemmig tatt til orientering.

URÅD - 028/20 - 11.03.2020:
Vedtak:
Refererte dokument ble enstemmig tatt til orientering.

Eventuelt
Lena D. Ellingsen tok opp at det er dårlig internettdekning på Hosletoppen skole.

Martin Strømme
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

